
يف ةلئس األ تاباجإ
ىدتنم

و ديحوتلا ربنم
داهجلا

هسداسلا ةعومجملا

نيبأت ؟مكح تّيملا



داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

لا:419 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/20

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

: هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

دوهجملا ىلع اريخ هللا مكازج . تّيملا نيبأت مكح :ام لا ؤس
بيطلا

: لئاسلا
ناسرف

* * *

: باوجلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نيملا ّظلا ىلع إالّ ناودع ال ،ونأ نيقّتملل ةبقاعلا هللاّنأ دمحلا
: دعب اّمأ

: نارمأ هنم داري تّيملا نيبأت

ايندلا يف اهب ماق يتّلا هرثآم دادعتو تّيملا نساحم ركذ وه األلّو:
. ةباتكلا وأب ةباطخلا ب ءاوس هتايح ءانثأ

. تّيملا دقفل عّجوتلا يأ ءاثّرلا ىنعمب وه : يناّثلا و

اهزاربإو تّيملا نساحم ركذ يأ األلّو ىنعملا وه دارملا ناك اذإف
يدؤي كلذ ناك نإف ، اهوحن وأ ةباتكلا وأ ةباطخلا روص نم ةروصب
اذهف ؛ نيدلل هترصن يف هب ءادتق صالهحواال يف هب يسأتلا ىلإ

: طورشب هب سأب ال عونلا

الح. ّصلا و لضفلا لهأ نم نوكي نأ وأال:

نيد و ماوعلا تاداعك دّدحم تقوب عامتج باإل كلذ دّيقُي ال :نأ ايناث
نيعبر وأاأل ماّيأ ةرشع وأ عوبس األ رورمب نوعمتجي ثيح ضفاورلا



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

، عدبلا نم اذهف هنيبأت دارُملا ناسن اإل توم ىلع

نما نساحملا ،و نساحملا هذه ركذ يف قدّصلا ىّرحتي ثاثلا:نأ
. ىلا هللاعت عرشل اقفاوم ناك ام وه واألعفلا لا ألوق

ّكش ال اذهف تّيملا ءاثر وه و يناثلا ىنعملا نيبأتلا ب ديرُأ اذإ اّمأ
ملسم و ّيراخبلا هاور ام كلذ نم و ةّنسلا يف هتوبثل هتيعورشم يف

نب دعسل يثرُي ناك مّلس و هيلع هللا ىّلص ّيبنلا ّنأ امهيحيحص يف
. ملعأ و ىلعأ هللا ..و هنع هللا يضر ةلوخ

ةنجللا عوض ةباجإ
: ةيعرشلا

نايفس صفح وبأ خيشلا
يرئازجلا

رفغي اديهش تلتق ول له ؛ نيد يلعو داهجلا ديرأ
؟ ينيد يل

لا:393 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

: رشنلا خيرات
2009/10/20

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

اإل مكنم هللامث نم وجرأ لا ؤس يدنع لضاف األ انخياشمو يناوخإ
يلع نكلو هللا ليبس يف داهجلل جرخأ نأ ديرأ بيلا اوحيرتو ةداف
نذإب تدهشتسا اذإو ةلماك اهددسأ نأ عيطتسا وال لا ملا نم نويد
يلعو تلتق اذإ ءادهشلا نم نوكأ لهو ينويد هللا رفغي له هللا

. ليلدلا عم لضاف األ يناوخأ اي اإلاجةب ىنمتأ نيد

األ ةعرز وبأ : لئاسلا
يدز

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

فال نيع ضرف وهو عفد تقلا لا تقلا نأ اذه اننامز يف لص األ
بحن ال يصفت كانه ،إالنأ داهجلل هنئاد نذأتسي نأ نيدملا مزلي
مسق يف هدجت هباشم لا ؤس ىلع باوج يف هاندروأ نأ قبس هركذ

... هيلإ عجراف هماكحأو داهجلا

يبأ نع ملسم حيحص يفو ، هدحو هللا دنع يهف ةرفغملا امأو
» مهل ركذف مهيف ماق - ملسو هيلع هللا ىلص هللا- لوسر نأ ةداتق
ماقف .« األمعلا لضفأ بهللا نامي هللاواإل ليبس يف داهجلا نأ
ىنع رفكت هللا ليبس يف تلتق نإ تيأرأ هللا لوسر اي قفلا لجر
تلتق نإ معن »- ملسو هيلع هللا ىلص هللا- لوسر هل قفلا ياياطخ

قلا مث .« ربدم ريغ لبقم بستحم رباص تنأو هللا ليبس يف
نإ تيأرأ ».قلا: تلق فيك »- ملسو هيلع هللا ىلص هللا- لوسر
ىلص هللا- لوسر ؟قفلا ياياطخ ىنع رفكتأ هللا ليبس يف تلتق

إال ربدم ريغ لبقم بستحم رباص تنأو معن »- ملسو هيلع هللا
.« كلذ يل المقلا سلا هيلع ليربج نإف نيدلا

تاعبتلا رفكت ال ةداهشلا نأ هنم دافتسي هنإف " رجح نبا قلا
ةداهشلل سيلو ةداهشلا ةجرد لوصح عنمي ال تاعبتلا لوصحو



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

همركيو اصوصخم اباوث هل تلصح نم بيثي هللا نأ إال ىنعم
ملسإال و هيلع هللا ىلص هلوق امأو " يوونلا "أ.هـ.قولا ةدئاز ةمارك

ةداهشلا و داهجلا نأو نييمد اآل قوقح عيمج ىلع هيبنت هيفف نيدلا
قوقح رفكي امنإو نييمد اآل قوقح رفكي ال ربلا لا معأ نم امهريغو
ادعقمو اقئاع نوكي نأ نيدلل يغبني ال انلق امك نكلو "أ.هـ. ىلا هللاعت

نم هتمذ ئربي نأ امئاد ملسملا صرحي نأ لص ،واأل عفدلا داهج نع
ب هسفن ثدحي نمو ، ىلا هللاعت ءاقلل هسفن زهجيو نييمد اآل قوقح

هريفن تقو ناح اذإ ىتح ، كلذ لعفي نأ سانلا ىلوأ داهجلا و وزغلا
ريخلا رحتي نمو .. قوقحلا قئاوعو ايندلا لا قثأ نم اففختم جرخ
دادسلا نم نكمتي ملف اقداص كلذل ىعس ولو ؛ هطعيو هيلع نعي

ملو هنيد دسي نأ لبق هل داهجلا لهأ رطضا وأ داهجلل رطضاو
رداق ىلا عتو هناحبس فهللا اديهش لتقو هنيدب ءافولا دحأ عطتسي
ةمارك هللا عم قدص نإ هنيد هل رفغيو ةمايقلا موي هنيدم يضري نأ

هللا ءاش نإ هليبس يف هحور هلذبلو هنيد دادسل يعسلا يف هقدصل
..

يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع و
لا ومأ ذخأ نم ): قلا ملسو هيلع هللا ىلص

هللا) هفلتأ تإالاهف ديري ذخأ نمو هنع هللا ىدأ اهءادأ ديري سانلا
. ملعأ ..وهللا يراخبلا هاور

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

وأ ءاسنلا مامأ ةأرملل لا طنبلا و لا ورسلا سبل
؟ اهمراحم

لا:321 ؤسلا ةرسمقر األ هقف : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/20

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللا, لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

بيطلا مكدوهجم ىلع ءازجلا ريخ هللا مكازج و مكيلإ هللا نسحأ
ميركلا ىدتنملا اذه يف

ضعبف لا. طنبلا و لا ورسلل ةملسملا ةأرملا سبل مكح نع يلا ؤس
نسبليو األءانب مامأ لزنملا يف لا ورسلا نسبلي هللا نهاده ءاسنلا

هللا مكازج كلذ مكح وه امف . ءاسنلا مامأ تابسانملا يف لا طنبلا
بحي امل هللا مكقفو . ةنسلا و باتكلا نم ليلدلا ركذ عم اريخ

. ىضريو

وبأ : لئاسلا
دمحم

* * *

: باوجلا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

اهءاضعأ فصي ثيحب اقيض ةأرملا هسبلت يذلا لا طنبلا ناك -نإ
نم مامأ إال هسبل ةأرملل زوجي ال لا طنبلا اذه لثمف اهتروع دسجيو
اهل زوجي ،وال طقف جوزلا وهو همامأ اهتروع رهظت نأ اهل زوجي
ٍديِعَس يِبَأ ْنَع ثيدحلا يفف ، ءاسنلا نماألوالدوأ هريغ مامأ هسبل
ُلُجَّرلا ُرُظْنَي َقَلا:(ال َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ ِّيِرْدُخْلا
همحر يوونلا )قلا ِةَأْرَمْلا ِةَرْوَع ىَلِإ ُةَأْرَمْلا ،َوال ِلُجَّرلا ِةَرْوَع ىَلِإ
ةَرْوَع ىَلِإ ةَأْرَمْلا ,َو لُجَّرلا ةَرْوَع ىَلِإ لُجَّرلا رَظَن ميِرْحَت ِهيِف هللا:"
ةَأْرَمْلا ةَرْوَع ىَلِإ لُجَّرلا رَظَن َكِلَذَكَو . ِهيِف الِخالف اَذَهَو , ةَأْرَمْلا



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

"أ.هـ. ِعاَمِْج ِباإل ماَرَح لُجَّرلا ةَرْوَع ىَلِإ ةَأْرَمْلا َو

تايراع تايساك ": ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق رِّسُف دقو
نتافمل ةيدبم اهنكل ةيؤرلا نع ةرتاس يهف ؛ ةقيضلا سب ملاال سبلب "
ىلعو ةأرملا ىلع ةأرملا ةروع نأ ءاملعلا لا وقأ نم حجارلا ،و ةأرملا
ةمدخلا و ةنهملا بايث هرهظت امال يه - جوزلا ىوس - اهمراحم رئاس
نيذخفلا دسجيس قيضلا لا طنبلا و رهظلا و نطبلا و نيذخفلا ك

... امهل رهظملا ك نوكيف

فال اهفصي وال ةأرملا ةروع دسجي وال اعساو لا طنبلا ناك نإ امأ -
...وهللا لا جرلا نم اهمراحمو ءاسنلا مامأ هسبل نم اهيلع جرح

. ملعأ

ةنجللا عوض ةباجإ
: ةيعرشلا

ةماسأ وبأ خيشلا
يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (8)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ ىقيسوم هيف فافز لفح يف روضحلا مكح

لا:436 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/22

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

هناو املع هفافز لفح رضح نأأ ينديريو ابيرق جوزتيس خأ يل
روضح تضفر ينأ ملعلا عم الط تخا و ىقيسوم هيف نوكيس

. اريخ هللا مكازجو ينوديفأ . ببسلا اذهل هتبطخ

: لئاسلا
ءابرغلا

* * *

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

يتلا تاركنملا ىلع ال متشم ماد ام سرعلا اذه روضح كل زوجي ال
مكنم ىأر نم " ثيدحلا يفف ركنملا راكنإ تاجرد لقأ اذهف اهتركذ
هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هريغيلف اركنم
ركنملا ةعطاقم كنم بلطتي يبلقلا رييغتلا "و نامي اإل فعضأ كلذو

ك رقملا هلو رارقإ وه هتعطاقم ىلع كتردق عم ركنملل كروضح ألن
... لعافلا و كراشملا

هيلع هللا ىلص يبنلا نع امهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع
موق لثمك اهيف عقاولا هللاو دودح يف مئاقلا لثم ): قلا ملسو
ناكو اهلفسأ مهضعبو عأالاه مهضعب راصف ةنيفس ىلع اومهتسا

ول اولا قف مهقوف نم ىلع اورم ءاملا نم اوقتسا اذإ اهلفسأ يف نيذلا
امو مهوكرت نإف انقوف نم ذؤن ملو اقرخ انبيصن يف انقرخ انأ

( اعيمج اوجنو اوجن مهيديأ ىلع اوذخأ نإو اعيمج اوكله اودارأ
هلهأ داوسل ريثكتو رزولا ب ةكراشم ركنملا رارقإ يفف . يراخبلا هاور



داهجلا و ديحوتلا (9)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

اَل ًةَنْتِف اوُقَّتاَو ): ىلا عت قلا كلذلو .. ةبوقعلا يف مهتكراشم ةنظمو
.( ِباَقِعْلا ُديِدَش َهَّللا َّنَأ اوُمَلْعاَو ًةَّصاَخ ْمُكْنِم اوُمَلَظ َنيِذَّلا َّنَبيِصُت

وهو ةيصعملا و ركنملا ىلع كيخ أل ةنواعم كروضح يف نإ مث
اونواعت وال ىوقتلا و ربلا ىلع اونواعتو " ىلا هللاعت قلا امك مرحم

هللا. كظفح ..." ناودعلا اإلمثو ىلع

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (10)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ نيدلا ولا نذإ نود دادع اإل مكح

لا:439 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/22

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

نم دلا ولا نأ ةصاخو نيدلا ولا نذإ نود دادع لإل باهذلا مكح ام
بهلاالكول يلع ءاعدل با ينددهي وهو نميلا يف نيروهشملا خياشملا
ىلع تلز ال ينأ فرع اذإو جهنملا اذه باحصأ نم سيل وهو تبهذ
اذه.. لثم عم لمعلا امف ذكلا ىلإ امو يصاع ينأ قلا جهنملا اذه

عاقعقلا وبأ : لئاسلا
ينميلا

* * *

: باوجلا

نأاإل كش ..ال لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
يتلا األماي هذه يف ةصاخ ؛ نيع ضرف اننامز يف داهجلل دادع
جرح ال نيدلا ولا نذإ نود دادع ،فاإل نيع ضرف اهيف داهجلا حبصأ
زوجي هب؛فال كل حمسي نل كدلا و نأ تنقيت اذإ اصوصخ ؛ هيف

الة صلا ىلع كضحي هنا امكف ؛ ةضيرفلا هذه ءادأ نم كعنم كدلا ول
ةعاط ؛وال داهجلا و دادع اإل ىلع كضحي نأ لص فاأل مايصلا و

وه اذه؛لب كلعفب صاعب تسل تنأف قلا خلا ةيصعم يف قولخمل
نأ تعطتسا نإف كيلع هللا هضرتفا ضرف ءادأ نم كعنمب يصاعلا
ىلع تفخ نإو لعفاف كدلا و نم ررض كقحلي نأ نود كسفن دعت
نأ نود هسفن دادع إل اهكولس ءرملل نكمي ةريثك قرط كانهف كسفن

. قفوملا ...وهللا زجعت بهللاوال نعتساو اهكلساف ىذأ هقحلي

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

تاموكحلا ةقفن ىلع جحلا زوجي له



داهجلا و ديحوتلا (11)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ ةيبرعلا

لا:375 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/22

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. كيف هللا كراب انخيش .. هتاكربو هللا هتمحرو مكيلع الم سلا

له يهو ادج ةمهم ةلأسم يف تفقوت نكلو جحلل باهذلا ديرأ
ماكحلا ؤهالء وأ ةيبرعلا تاموكحلا ةقفن ىلع جحلا زوجي

. نيملسملا نعو انع ريخ هللالك كازجو ؟؟؟ نيدترملا

دوسأ : لئاسلا
برحلا

* * *

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ ه.. تاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

األ ةقفن ىلع ال صاخلا مكلا نم جحت نأ كجحل ىقنأ هارن يذلا
حال ملا نم نوكي نأ جحلا لوبق طورش نم ألن تاموكحلا و ةمظن

بئارضو ابر نم كش وال ريثك مارح هيف ةمظن لااأل مو رهاط ل
دساف كجح نأ كل لوقن وال كل هبحن ام اذه ، سوكمو باصتغاو
مهنم كءاج نإ لا ؛فملا مهتقفن ىلع تججح نإ لوبقم ريغ وأ

ال ضف ؛ ةعورشم ةقيرطب كيلإ لقتنا دقف ةحنملا وأ ةبهلا هجو ىلع
األ نكلو نيملسملا ملا هنوك لا ملا اذه نم ظح هل ملسم لك نأ نع
نأ راذح نكلو .. هريغو ابر نم اريثك امارح اذه ىلع تلخدأ ةمظن

مهلطاب نع لداجت وأ هيلع مهدمحتف كئاربو والكئ يف اذه رثؤي
كلذ لا،وأللج هجلا و ماوعلا نم ريثك عم لصاح وه امك كلذ ببسب

..وهللا حنملا هذه لثم ةمظن األ لذبت ءانثلا ولاالءو اذه ليصحتلو
. ناعتسملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (12)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

ةماسأ وبأ خيشلا
يماشلا

يعدتو سانلا رفكت ةعامج نع لا ؤس
ىلع اهنوديؤي نيروهشملا خياشملا نأ

؟ كلذ

لا:474 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/22

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

دمحم وبأ ميركلا انخيش .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
رافك سانلا نأ يل لوقت ةعامج تلخد رصم نم باش انأ يسدقملا
نودترم مأ نويلصأ رافك مهأ ةعامجلا نيب خالف ىلع
خيشلا و باهولا دبع نبا دمحم خيشلا ركف وه اذه يل:نإ نولوقيو

خيش اي تنأو ةينمأ بابس أل اوعجارت مهنكلو كاربلا و زاب نباو رفس
جهن ىلع اوناك حيحص له مهتيقتلا نكميو خويشلا ؤهالء ترصاع

..؟ تاعجارت مهدنع لصح نكل سانلا و ماكحلا ريفكت

: لئاسلا
aborahil

* * *

: باوجلا

.. لئاسلا اناخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

تبث ول ىتحف لا؛ جرلا كنيد لصأ يف دلقت ال نأ كيلع بجاولا
تمعز امك سانلا نورفكي اوناك نيروكذملا خياشملا نأ دجال
بجوو لطابلا اذه ىلع مهعباتت نأ كل زاج امل هذه ةلا ضلا كتعامج
هلوقل لوقلا كلذ ةحص ىلع ناهربلا و ليلدلا نع لأست نأ كيلع
َءاَيِلْوَأ ِهِنوُد ْنِم اوُعِبَّتَت اَلَو ْمُكِّبَر ْنِم ْمُكْيَلِإ َلِزْنُأ اَم اوُعِبَّتا ): ىلا عت

؛ف ةحصلا نع ةيراع ةبذاك ىوعدلا هذهو فيكف .( َنوُرَّكَذَت اَم اًليِلَق
نع سانلا دعبأ نم مهو سانلا نورفكي ال مهتددع نيذلا خياشملا

مهتانيب نع هذه كتعامج لأست نأ كيلع بجاولا ؛و داقتع اال اذه



داهجلا و ديحوتلا (13)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

يتلا مهتاباتك يف سانلا ريفكت خياشملا ؤهالء ركذ نيأ ؛ كلذ ىلع
جيورت ؤهالء ديري ةدساف ىوعد هذهف !! مهمعزب اهنع اوعجارت

اهب.. مهلطاب

نيناوقلا ب نومكحي نيذلا ماكحلل نيروكذملا خياشملا ريفكت امأ
مهضعب ةطرشأو مهتاباتك يف امومع دوجوم اذهف ةيعضولا

ىلع هباوج دنع لا هنعاألوق تفلتخا امبر مهضعب ناك نإو ةلجسملا
لص حلااأل لك ىلعو .. نييعتلا هجو ىلع ماكحلا ضعب نع لا ؤسلا
ال نأو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا نع يقلتلا ملعتت نأ كب
و ليلدلا ب هبلا طف ىوعد ىعدا نم لكو ، لا جرلل كنيد دلقت

.. ناهربلا

مدعو سانلا مومع رفكت يتلا ةلا ضلا ةعامجلا هذه كرتب كحصننو
نم يه سانلا مومع ريفكت ينعأ ةلصخلا هذه ؛ألن اهعم ءاقبلا
مل نإف ؛ ماكحلل مهريفكتب رتغت وال اننامز يف ةرفكملا غالة اميس
حرفي وال هيف ريخ فال ليلدلل عابتإو مهفو ملع نع ارداص اذه نكي

نم هللا دعب كل مصاعلا وهف يعرشلا ملعلا بلطب كيلعو هب..
ريخ.. لكل هللا كقفو .. طيرفتلا و طارف اإل يواهم

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (14)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ ناضيرم هادلا وو داهجلل رفني له

لا:440 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ىلع دسو مكرجأ هللا بتك .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
هنأ وهو لضاف األ ةوخ اإل دحأ يل هضرع لا ؤس يدل .. مكاطخ قحلا

وال هتيب يف هناوخأ ربكأ هنكل هللا نذأب سكلا هقيرطو ريفنلا ديري
هبو نيسمخلا ىلع فراش هوبأو عيضر لفط إال هريغ ركذ دجوي

هللا مهافش اضيأ طغضو يركس اهدنع كلذك همأو يركسلا ضرم
يذلا ببسلل هيدلا و ىعري ىقبي مأ داهجلا ضر أل رفني له لوقيف
تانج يف مكايإو انمعجيو مكرجأ بتكي هللانأ لا سأ ؟؟ تركذ

.. ميعنلا

هيارلا : لئاسلا
ساالهيم

* * *

: باوجلا

: لئاسلا يخأ هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

مسق يف هيلإ عجراف كلا ؤسل هباشم لا ؤس نع ةباج اإل تقبس
ةجاح نيعتت مل ام هنأ الةص ..وخلا تئش نإ هماكحأو داهجلا
لحي ،ومل مهداهجلو مهل ميظع عفن كدنع ناك وأ كيلإ نيدهاجملا

وال كدنع نيدترملا تقلا نودهاجملا رشاب وال كضرأب ودعلا
هذه نم ءيش كتلا ح ىلع قبطني نكي مل نإف ، كترصنل اوجاتحا
امو ؛ امهتياعرل كيدلا و بناجب ءاقبلا نم كيلع جرح ؛فال روصلا

، كدلب يف ةريصب ىلع داهجلا و ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ب لغتشت تمد
كل وجرنف كلذل اهدادعإ يف ىعستو وزغلا و داهجلا ب كسفن ثدحتو

ال...وهللاأملع. وعفم ناك ارمأ هللا يضقي نأ ىلإ نيدهاجملا باوث

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

نع ضار ريغ واألب داهجلل جورخلا مكح ام
؟ جورخلا

لا:378 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحر و مكيلع الم سلا

داهجلا نأ نقيتم هللاو ليبس يف داهجلل ريفنلا تدرأ باش انأ
و لجو زع هللا باتكل ظفاح انأو اذه انرصع يف نيع ضرف

تنذأتسا ،و ملعلا بلط لصاوأ تلزام و نوتملا ضعب و نيحيحصلا
يف ينع ىضري نل هنأ يل قلا يدلا و نكل و يمأ يل تنذأف يدلا و
ضرف داهجلا نأ ىري ألهنال هنذإ نودب يجورخ دنع ةرخ واآل ايندلا
نودب جورخلا دنع يدلا و طخس يلع قحي لهف خيش، وه و نيع

. ريخ هللالك مكازج ؟و هنذإ

: لئاسلا
azeddine

* * *

: باوجلا

هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

يف اهيلإ عجراف كلا ؤسل ةلثامم ةديدع ةلئسأ نع ةباج اإل تقبس
... تئش نإ هماكحأو داهجلا مسق

قحي وال نيدلا ولا نذإ هل طرتشي ال انرصع يف داهجلا ف راصتخابو
و عيطي ال نأ االنب ىلعو ؛ نيعت دقو داهجلا نم امهنبا عنم نيدلا ولل
نإ ةصاخ قلا حلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط فال كلذ يف هيدلا
، مهل ميظع عفن مهيف ناكو هلا ثمأ ىلإ نيدهاجملا ةجاح تنيعت
ناك نإو لص األ ثيح نم هلك اذه ... ملعلا ةبلط نم كلا ثمأ لا حك



داهجلا و ديحوتلا (17)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

ناك نمل بحنو ةقباس ةبوجأ يف هيلإ ةراش اإل تقبس ليصفت كانه
هتاعارمو هيلإ عوجرلا كلثم ديحوتلا ىلإ ةيعادو ملع طبلا

ةريصب ىلع داهجلا و ديحوتلا ىلإ ةوعدلا نأ هقف نم دنع اصوصخ
هللا ليبس يف داهجلا نم يه كلذ ليبس يف األىذ ىلع ربصلا و

اقافآ كل حتفي اذهف األرارب ءادهشلا نم وهف كلذ أللج لتق نمو
اذه نم نيدلا رصن كل رسيتي مل اذإو ، تنك امثيح كنيد ةرصنل
كل بحنف داهجلا تاحاس ىدحإب قاحللا و ريفنلا تببحأو بابلا

هباضغإ نم بحأ اذهف داهجلا ةيضرفب هعانقإو كدلا و ىلإ فطلتلا
يف قولخمل ةعاط ال لبق نم كل انلق امكف ىبأ نإف هطاخسإو

. قفوملا ...وهللا قلا خلا ةيصعم

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (18)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ غلبملا ضبق ريخأت لباقم رعس ال ةدايز مكح

لا:458 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

انخيش ظفحي نأ ميظعلا هللا لأسأ قارعلا نم مامه مكوخأ انأ
نيمئاقلا يناوخإ لك ظفحي نأو هتبثيو يسدقملا دمحم ابأ خيشلا
مهلوبق ىلع ءازجلا ريخ مهيزجي نأو كرابملا ربنملا اذه ىلع

. ىدتنملا اذه يف يتيوضعل

ضبق ريخأت لباقم رعسلا ةدايزب (يأ باآللج عيبلا مكح يلا:ام ؤس
. هوركم لك نم مكظفحو مكتّبثو ءازجلا ريخ هللا مكازج )؟و غلبملا

مامه : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

رصنيو مهرصني نأو , قارعلا لهأ نم انناوخإ ظفحي هللانأ لأسن
. نيمآ ..هللام نيدلا مهب

: لضافلا يخأ

ىلص هللا لوسر ىهن قلا:( هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حص دقل
و يذمرتلا و دمحأ هجرخأ ]( ةعيب يف نيتعيب نع ملسو هيلع هللا

ةعيب يف نيتعيب عاب :(نم ًاعوفرم هنع يورو [ نابح نباو يئاسنلا
قملا]. هدانسإ يفو دواد وبأ هاور ]( ابرلا وأ امهسكوأ هلف

,قاولا: ملعلا لهأ ضعب هرسف دقو هللا:" همحر يذمرتلا قلااإلمام
ٍةئيسنبو , ةرشعب ٍدقنب بوثلا اذه كعيبأ : لوقي ؛نأ ةعيب يف نيتعيب

فال امهدحأ ىلع هقراف اذإف , نيتعيبلا دحأ ىلع هقرافُي ,وال نيرشعب



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

.[487/4 يذوح األ ةفحت ".أ.هـ[ امهنم ٍدحأ ىلع ةدقعلا تناك اذإ سأب

يه - ملعلا لهأ ركذ -امك عويبلا نم ةروصلا هذه يف ميرحتلا ةلعف
ملو , ةئيسنلل نمثو , دقنلل نمث , نينمث ةعلسلل عئابلا لعج نإف , ماهب اإل
ىلع دقعلا مت نإ امأ , كلذل مرحيف ماهبإ عيبلا يفف دارُي امهيأ ددحُي
ميظعلا هب,قلا سأب ,ال حيحص عيبلا ف نيتروصلا نم ةدحاو رايتخا

امأ , ماهب اإل ىلع لبق هنأ ىلع ةضورفم ةلأسملا هللا:"نأ همحر يدابآ
نوع ..".أ.هـ[ كلذ حص . ةئيسنلا ب نيفلأب .وأ: ًادقن فلأب تلبق ولقلا:

هللاإل همحر ةيميت نبا اإلسالم خيش ىكح دقو [180/9 دوبعملا
..499/29" ىواتفلا عومجم " يف ةروصلا هذه زاوج ىلع عامج

تفتلُي فال هزاوج ىلع عامج اإل ىكح اإلسالمدق خيش ماد امو
افع ينابل األ خيشلا ك ةلأسملا هذه يف نيرصاعملا نم ذش نم لوقل

. ملعأ .وهللا ًاقلطم ميرحتلا قفلاب هنع هللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا

مأ نبا اهل يضر ام يتم أل تيضر ) ثيدح ىنعم
دبع)؟

لا:58 ؤسلا همولعومقر ثيدحلا : مسقلا



داهجلا و ديحوتلا (20)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

أل تيضر ): ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم ..ام مكيلع الم سلا
مأ نيعم فقومب صاخ وه لهو ( دبع مأ نبا اهل يضر ام يتم

. اريخ هللا مكازج طإالهقو ىلع

: لئاسلا
ىعابسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

: ةدايز يفو دبع) مأ نبا اهل يضر ام يتم أل تيضر ): ثيدح
" دئاوزلا عمجم " يف دبع)قلا مأ نبا اهل هرك ام يتم أل تهركو )

هاورو ةهاركلا راصتخاب طسو يفاأل يناربطلا و رازبلا هاور هنع:"
يزارلا ديمح نب دمحم رازبلا دانسإ يفو . دانس اإل عطقنم ريبكلا يف

".أ.هـ[475/9] اوقثو هلا جر ةيقبو خالف هيفو ةقث وهو

لوسر بطخ قلا: ءادردلا يبأ نع : ثيدحلا ببس يف يور دقو
قلا: هتبطخ نم غرف املف ةفيفخ ةبطخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نود رصقف بطخاف مق ركب ابأ اي
رصقف بطخف ماقف بطخاف مق رمع قلا:اي هتبطخ نم غرف املف

نم غرف املف ركب يبأ نودو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نود
هللا لوسر هل قفلا لوقلا ققشف بطخاف قلا:ايفالنمق هتبطخ

ناطيشلا نم قيقشتلا نإف سلجا وأ تكسا : ملسو هيلع هللا ىلص
مأ نبا ماقف بطخاف مق دبع مأ نبا قولا:اي ارحسل نايبلا نم نإو
لجو هللازع نإ سانلا اهيأ مثقلا:اي هيلع ىنثأو هللا دمحف دبع
اذه نإو انتلبق تيبلا نإو انمامإ نآرقلا نإو اننيد اإلسالم نإو انبر
يضر ام انيضر .. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ هديب أموأو انيبن

قفلا هلوسرو انل ىلا هللاعت هرك ام انهركو هلوسرو انل ىلا هللاعت
دبع مأ نبا باصأ دبع مأ نبا باصأ : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
ام يتم أل تهركو دبع مأ نبا اهل يضر ام يتم أل تيضر , قدصو

دبع). مأ نبا اهل هرك



داهجلا و ديحوتلا (21)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

ثيدحلا صن نأ ىلع قايسلا اذه لدل ةثداحلا هذه تحص ولف
ىقبيف , حصت مل اهنكلو , ةثداحلا هذهب صاخ وه امنإ هنع لوئسملا

هلا وقأو هنع هللا يضر دوعسم نبا ةيكزت يف همومع ىلع ثيدحلا
هملعو دوعسم نبا ةيكزت يف حص دقلو .. نييحولا نم ةدمتسملا

اهنم: , ىنعملا سفن ىلع لدت اهلك , ةديدع ثيداحأ ههقفو

أرقا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل هللاقلا:قلا دبع نع
؟قلا لزنأ كيلعو كيلع أرقأ هللا لوسر اي تلقف قلا نآرقلا يلع
تغلب اذإ ىتح ءاسنلا تأرقف يريغ نم هعمسأ نأ يهتشأ ينإ

{ اديهش ؤهالء ىلع كب انئجو ديهشب ةمأ لك نم انئج اذإ فيكف }
تيأرف يسأر تعفرف يبنج ىلإ لجر ينزمغ وأ يسأر تعفر

[ هيلع قفتم ]. ليست هعومد

- هيلإ ثدحتنف ورمع هللانب دبع يتأن انك : قلا قورسم نعو
دقل قفلا دوعسم هللانب دبع اموي انركذف - هدنع ريمن نبا قولا

هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس ءيش دعب هبحأ جرالالزألا متركذ
اوذخ : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ملسو هيلع
نب يبأو لبج نب ذاعمو هب- أدبف - دبع مأ نبا نم ةعبرأ نم نآرقلا

[ هيلع قفتم ]. ةفيذح يبأ ىلوم ملا سو بعك

ب اودتقا ): ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا ةفيذح نعو
دهعب اوكسمتو , رامع يدهب اودتهاو , رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللا
هقفاوو هححصو مكاحلا و يذمرتلا و دمحأ هجرخأ دبع)[ مأ نبا

.[ يبهذلا

نبا اهل يضر ام يتم أل تيضر ): ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقف
اوكسمتو ): هلوقو دبع) مأ نبا نم .. نآرقلا اوذخ ): هلوقو دبع) مأ

. ملعأ ,وهللا ددصلا سفن يف اهلك دبع) مأ نبا دهعب

ةنجللا عوض ةباجإ
: ةيعرشلا

يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (22)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

ةدترملا لودلا فئاظو يفو شويجلا يف لمعلا مكح
؟

لا:394 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

لا.. ؤسلا اذه ىلع ةباج اإل وجرأ .. مكيلع الم سلا

لوح الف تخا لحم شيجلا نأ نوملعت امك نانبل يف انه نحن
يف لوخدلا مكح وه امف ماع. ٍلكشب ةلودلا وأ يدنجلا ريفكت

؟؟؟ ارفاك مأ ادترم هرابتعا نكمي لهو ؟؟؟ ةلودلا وأ شيجلا

وال ةفلتخملا فئاوطلا نم ٌجيزم وه نوملعت امك نانبل نأ املع
اإلسالةيم. ةعيرشلا ىلع همكح نكمي

:ب لئاسلا
الل

* * *

: باوجلا

. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

يف مكحلا ةمزأ ىلع ةطلستملا تاموكحلا نأ لئاسلا يخأ ملعا
ةيتوغاط تاموكح يه – نانبل ةموكح مهيف امب - نيملسملا رايد

هللا، لزنأ ام ريغب مكحتو هللا، هب نذأي مل ام عرشت ثيح ، ةرفاك
نع ديزت نانبل ةموكح ،لب نيدحوملا ىلع ىراصنلا و دوهيلا يلا وتو

ةلودلا روتسد ؛ألن يلصأ رفاك اهسيئر نأب تاموكحلا كلت رئاس
ءاضعأ نم اريثك نأ امك ، اينارصن ةلودلا سيئر نوكي نأ طرتشي

، بيلصلل داَّبع ىراصن ؛ألمهن نويلصأ رافك ءارزولا و باونلا سلجم
يهف ؛ تارِّفكملا نم قبس ام يلص األ مهرفك عم نوعمجي الء ؤهف



داهجلا و ديحوتلا (23)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

. ضعب قوف اهضعب تاملظ

رهظي مل ام رفكلا مهيف لص فاأل مهراصنأو تيغاوطلا شويج امأ
مهيلوتب رفكلا و كرشلا نولا وي مهنأ مهنم رهاظلا كلذ؛ألن خالف انل

كلذ بابرأ نورصاني ،وألمهن يرفكلا عيرشتلا و يعضولا نوناقلا
يِف َنوُلِتاَقُي اوُنَمآ َنيِذَّلا ىلا:{ عت ؛قلا نيدحوملا ىلع رفكلا و كرشلا

،[76: ءاسنلا ]{ ِتوُغاَّطلا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُرَفَك َنيِذَّلا َو ِهَّللا ِليِبَس
{ َنيِئِطاَخ اوُناَك اَمُهَدوُنُجَو َناَماَهَو َنْوَعْرِف ىلا:{َّنِإ عت قولا

اَنَءاَرَبُكَو اَنَتَداَس اَنْعَطَأ اَّنِإ اَنَّبَر اوُلا ىلا:{َقَو عت قولا ،[8: صصقلا ]
.[67: بازح }[األ اَليِبَّسلا اَنوُّلَضَأَف

نم ريثكو ينانبللا شيجلا يلوئسمو تادايق نأ اذه ىلإ فضأ
. بيلصلل داّبع نويلصأ رافك هدارفأ

يف لمعي وأ شويجلا هذه يف لمعي درف لكف قبس، ام ىلع ءانبو
ىنثتسُيو ، هنيعب دترم وهف ةينم باأل ىمست يتلا ةيتوغاطلا ةزهج األ

؛ ربتعملا ريفكتلا عناوم نم عنام هقح يف انل رهظ نم مكحلا اذه نم
. مهوتُم ال يقيقح عنام

ف ةرفاكلا تاموكحلا كلت يف ىرخ األ فئاظولا رئاس نع امأ
نإ ،لب اهبحاص رفكي اهيف ةفيظو لك سيلف اهيف، ليصفتلا باوصلا

ةفيظو يهف ، ةرهاظلا رفكلا بابسأ نم ببس اهيف ةفيظولا تناك
ةمرحم ةفيظو يهف مثإ، وأ ةيصعم اهيف ةفيظولا تناك نإو ، ةرفكم

فال ةيصعم وأ رفك اهيف سيل ةفيظولا تناك نإو ، اهبحاص مثأي
. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ اهب. ميثأتلا وأ ريفكتلا حصي

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (24)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ باقنلا ماكحأ ضعب نع لا ؤس

لا:387 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكرب هللاو ةمحرو مكيلع الم سلا

و األةمئ نيب االتخالف ةلأسم حيضوت و باقنلا ماكحأ نايب ءاجر
.. اهيف ءاملعلا

ةلا.. حلا هذه يف ءاتف مثاإل

نأ قيدص يناتفأ و جوزتم ،وانأ يناوخإ و يمأ و ىبأ عم شيعأ
ةلوؤسملا و تيبلا يف لمعت يتلا يه يتجوز ،حلا ضرف باقنلا

نوكت نأ بقتنت نأ ىنعم و ةضيرم ألنأيم ةفاظنلا و ماعطلا نع
رابك ةوخأ ألنيل تيبلا يف لمعت يه و مويلا لا وط اههجول ةيطغم
لهسأ يتخأ حلا ؟امأ يعرش رذع اهل لهف اهيلع ةقشم نوكيسف

ردص أ نكل . اهمراحم اننأ ثيح تيبلا يف باقنلل ةرضم تسيل يهف
ةيميلعتلا تائيهلل ( ةريدملا كالم بسح ) ايهفش ارارق ةلودلا تأنم
ةريدملا تدعأ امك لا، نماألوح حلا يأب تابقتنملا لوخد عنمب

"وق ةلودلا نمأ انب" ولصتا و باقنلا علخ نع يتخ أ عانتماب اريرقت
وقدصت ال اءاجر . ميلعتلا نع عانتم اإل تراتخاف . هنودب بهذت نأ ولا
ءاملعلا نم األرهز خيش ىلع دحأ دري .ومل لصح ام اذهف اإلعالم

. نيدهاجملا

راظتنإ ..يف ريخ هللا مكازج .. روغثلا لهأ مه نم : ريخأ لا ؤس
. قوشب درلا

: لئاسلا
breeze

* * *

: باوجلا



داهجلا و ديحوتلا (25)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ا مامأ ةأرملا نم نيفكلا و هجولا ةيطغت بوجو يف ءاملعلا فلتخا
هنأ يعفاشلا بهذم نم حيحصلا و دمحأ اإلمام بهذمف . بناج أل

،ألن بناج لااأل جرلا مامأ اهيفكو اههجو رتس ةأرملا ىلع بجي
نأ كلا مو ةفينح يبأ بهذمو ، رظنلل ةبسنلا ب ةروع نيفكلا و هجولا
و ةيفنحلا ءاملع ىتفأ نكل ، ةبحتسم ،لب ةبجاو ريغ امهتيطغت
اهب ةنتفلا فوخ دنع امهرتس اهيلع بجي هنأ ديعب نمز ذنم ةيكلا ملا

،و قئاف مجلا تاذ ةأرملا نوكت :نأ اهب ةنتفلا ب دارملا .و اهيلع وأ
داسفلا ةرثكب ، نامزلا لهأ دسفي نأ اهيلع ةنتفلا فوخب دارملا
ةيطغت بوجو راتخملا هباآلنو ىتفملا ف كلذلو . قاسفلا راشتناو
يتلا األةلد نمو .. ةعبر األ بهاذملا نم ربتعملا ىلع نيفكلا و هجولا

: رتسلا بوجوب نولئاقلا اهب لدتسا

نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوز أل لق يبنلا اهيأ (اي ىلا عت هلوق -1
)[األ نيذؤي فال نفرعي نأ ىندأ كلذ نهبيب جال نم نهيلع نيندي

ةيطغتب اآلةي:األرم ىنعم نأ نيرسفملا رثكأ ررق دقو .[59: بازح
رتس يِندُا اذإف ، سأرلا ىلع عضوي ام وه بابلجلا نإف ، هجولا

اإل هححص ام وهو ، ندبلا عيمج رتسي ام بابلجلا : ليقو ، هجولا
( اهنم رهظ (إالام رونلا ةروس يف ىلا عت هلوق امأو ، يبطرقلا مام
نبا لوق وه امك بايثلا رهاظ دارملا :نأ هريسفت يف لا األوق رهظأف
ءيش فشكني نأك دصق بال اهنم رهظ ام هنع،وأ هللا يضر دوعسم

. كلذ وحن وأ حير لعفب اهدسج نم

لصأ نع جراخ وه امم ةأرملا هب نيزتت ام برعلا ةغل يف ةنيزلا و
و هجولا ك ةأرملا ندب ضعبب ةنيزلا ريسفتف ، بايثلا و يلحلا ك اهتقلخ

. رهاظلا خالف نيفكلا

ًاعاتم نهومتلأس اذإو ) ىلا عت هلوق يهو باجحلا ةيآ -2
)[األ نهبولقو مكبولقل رهطأ مكلذ باجح ءارو نم نهولأساف
لب ، نينمؤملا تاهمأب ةصاخ تسيل ةراهطلا هذهو .[53: بازح

مكحلا اذهب ىلوأ ءاسنلا رئاس ،لب نينمؤملا ءاسن ةماع اهيلإ جاتحي
. تاءربملا تارهاطلا نينمؤملا تاهمأ نم

.[31: رونلا ]( نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو ) ىلا عت هلوق -3
هذه تلزنأ "امل قتلا اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا ىور دقو
".قلا اهب نرمتخاف يشاوحلا لبق نم اهنققشف . نهرزأ نذخأ اآلةي

. نههوجو نيطغ )يأ نرمتخاف ): رجح نبا ظفاحلا

بقتنت قلا:"ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ رمع نبا نعو -4
.قلااإل هريغو يراخبلا هاور " نيزافقلا سبلت وال ةمرحملا ةأرملا



داهجلا و ديحوتلا (26)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

إال ضرف عقربلا ب اههجو اهرتس ألن كلذو : يبرعلا نب ركب وبأ مامإ
هب، قص ال ريغ اههجو ىلع اهرامخ نم ائيش يخرت اهنإف ، جحلا يف
. يذوح األ ةضراع نم ىهتنا اهنع. نوضرعيو لا جرلا نع ضرعتو

نابكرلا انب رم اذإ انك : اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ قتلا دقو
انوزواج اذإف ، اههجو ىلع بابلجلا انادحإ تلدس - جحلا يف –

ةدوع " باتك ةءارقب كحصننو : نماألةلد كلذ ريغ ىلإ . هانفشك
باتكلا نم ثلا ثلا مسقلا ، ليعامسإ دمحأ دمحم روتكدلل " باجحلا

هذه يف الف خلا نأ ديكأتلا عم ... كانه ةلصفم األةلد ىلع فوقولل ،
... غاستسملا الف خلا نمو داهتج نماال ةلأسملا

زوجي فال ضرف باقنلا نأ لوق ىلعف كتجوز حلا نع امأ -
هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا يفو كتوخإ مامأ اههجو فشك كتجوزل

ىلعو ، هوحنو جوزلا وخأ ومحلا "و توملا ومحلا " قلا ملسو هيلع
اهنأ اهنظ ىلع بلغ اذإف تعاطتسا هللاام يقتتو دهتجت نأ كتجوز
هيف مه اسلجم ترضح اذإف تفشك هيف كتوخإ اهاري ال عضوم يف

. اهعسو إال اسفن فلكي ...وال تطغ

نإ ميلعتلا نع كتخأ عنتمت نأ هارن يذلا ف كتخأ حلا نع امأ -
، باقنلا مكح يف خالاف دعت مل ةلأسملا ألن باقنلا علخ ىلع تربجأ

ةناهإو تانمؤملل ذإوالال هب ارفكو هللا ليبس نع ادص تحبصأ امنإو
اال تانمؤملا انتاوخ أل ىرن باقنلا بابحتساب لوقلا ىلع ىتحف ، نهل
نمو ... ميلعتلا و ملعتلا كرت ىلإ نررطضا ولو نهباقن علخ نع عانتم

ا خيشب وعدملا هيفسلا كلذ امأ .. هنم اريخ هللا هضوع هلل ائيش كرت
نوكي نأ ودعي ال وهف ؛ يملع درب هيلع دري نأ نم لقأ وهف ألرهز
دوهيلا و ىراصنلا نم هللا ءادع وأل لب مهل ايلا وم تيغاوطلل اقوب
نظأ وال اوراد ثيح هللا ءادعأو تيغاوطلا عم ىوتفلا ب رودي وهو

... بيصن نماإلسالم هل يقب دق هنأ

قثماال رخصلا تراصل *** ارجح هتمقلأ ىوع بلك لك ولو
رانيدب

هللا رمأ ىلع نيمئاقلا كش وال مهف روغثلا لهأ نع كلا ؤس امأ -
ةملك نوكتلو ديحوتلا ةيار عفرل نيلتاقملا نيصلخملا نيدهاجملا نم

هللا نيد نع نيباذلا اإلسالم ةلود ةماق إل نيعاسلا ايلعلا يه هللا
ناتسناغفأ يف نيطبارملا نيدهاجملا انناوخإك مهناسلو مهنانسب

اهريغو نيطسلفو رئازجلا و لا موصلا و قارعلا و زاقوقلا و ناتسكابو
رتسل نيكتاهلا ديحوتلا ب نيعداصلا انخياشمكو ، نيملسملا نمبالد

نأ هللا لأسن ديدنتلا و كرشلا لا طبإ ىلع نيلماعلا تيغاوطلا
. قفوملا ...وهللا مهظفحي

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

ةماسأ وبأ خيشلا
يماشلا

؟ نميلا ةموكح يف فاقو األ بتار مكح

لا:388 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ةموكحلا نم ةيلع لصحي يذلا يبأ ملا نم ذخا نأ يل زوجي له
ريخ. هللا مكازج انوتفأ ةعماجلا يف سيردتلا وأ فاقو نماأل وأ

عاقعقلا وبأ : لئاسلا
ينميلا

* * *

: باوجلا

... لئاسلا يخأ

نيدحوملل هركن انك نإو - هتاذ يف امرحم سيل فاقو يفاأل لمعلا
رفك وأ مرحم وه ام فظوملا بكتري مل -ام تيغاوطلا دنع لمعلا

مارتحا ىلع مسقلا وأ نيدحوملا ىلع مهترصن و تيغاوطلا ومكاالة
هبتارو احابم كدلا و لمع نوكي كلذ الف خبو ، مهنيناوقو مهتمظنأ
أرطي مل ام ةحاب اإل هيف لص فاأل ةعماجلا يف سيردتلا اذكو حابم
حابم كدلا و ملا نم كذخأف هيلعو ... هركذ قبس يذلا ك ركنم هيلع

؛ تامرحملا نم مرحم هلمع يف ناك ول ىتحو ، هيف كيلع ءيش ال
مرحملا لا ملا نيب قرفي نم لوق ىلعف هيلع ءانب امرحم هبتار ناكو

هنوك كدلا و نم األذخ يف كيلع جرح ال هبسكل مرحملا و هنيعل
كيلإ لقتنا ألهن كيلع حالال حبصيف هبسكل مرحم

. ملعأ ...وهللا ةعورشم ةقيرطب



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

هيلع بوقعي ةيرذ طابس لهاأل
؟ ءايبنأ الم الةوسلا صلا انيبن ىلعو

لا:418 ؤسلا همولعومقر نارقلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ليلخ ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا و ميحرلا نمحرلا هللا مسب
دمحم ابأ لضافلا انخيش .. هادهب ىدتها نمو هبحصو هلآو هللا
مكقفو ةيعرشلا ةنجللا يف انخويش .. ىضريو بحي هللاامل كقفو

هللا.

وأالد مهنأ تعمسو تأرق دقف . طابس األ ةملكب قلعتي يلا ؤس
امل اقادصم . ءايبنأ مهنأو الم الةوسلا صلا انيبن ىلعو هيلع بوقعي
ىَلِإ َلِزنُأ اَمَو اَنْيَلِإ َلِزنُأ اَمَو ِبِهّللا اَّنَمآ ْاوُلوُق ىلا...( عت هلوق يف
َيِتوُأ اَمَو ِطاَبْس َواأل َبوُقْعَيَو َقاَحْسِإَو َليِعاَمْسِإَو َميِهاَرْبِإ

نع هللا يف يناوخإ دحأ عم تملكت ةرم يننأ مث ..).اآلةي. ىَسوُم
تلقو . طابس باأل تيلدتساو . ةئيسلا نماألخالق اهريغو يصاعملا

قح يف هوفرتقا امو الم سلا هيلع مهيبأ عم هولعف يذلا عم هنأ هل
. ناموي وأ موي رمي ملو .. ءايبنأ هللا مهلعج الم. سلا هيلع مهيخأ
فحظه يدلا خلا حاتفلا دبع خيشلل اباتك تيرتشا ىتح
ال خلا دوجوب تئجوفو ... نآرقلا يف دوهيلا ناونع تحت . هقفوو هللا

يملكت نع امدان تيسمأو . طابس مهاأل نم يف ملعلا لهأ نيب ف
اهنع اوعزنتو ةلأسملا انل اوحضوت منأ وجرأ . ةلأسملا يف يخأ عم

هللا.. ءاش نإ نيروجأم انوتفأو ... رابغلا

ةيفص وبأ نوراه : لئاسلا
يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

* * *

: باوجلا

هريسفت يف هللا همحر ريثك نبا دروأ .. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ
مه ليئارسإ ينب يف طابس نأاأل اهلصحم طابس األ ىنعم يف وقأاال
رشع ينثا ىلإ عجرت طابس األ هذهو ، ليعامسإ ينب يف رئاشعلا ك

األ ةملكف الم، سلا امهيلع فسوي ةوخإو بوقعي ءانبأ مه اطبس
ءانبأ اهب داريو قلطتو ليئارسإ ينب رئاشع اهب داريو قلطت طابس
ريثك نبا حجر دقو هيف فلتخا دقف مهتوبن امأ ... رشع اإلانث بوقعي

هللا: همحر قلا مهتوبن مدع

اذه رهاظو ، فسوي ةوخإ ةوبن ىلع ليلد مقي مل هنأ ملعاو "
نم سانلا نمو كلذ، خالف ىلع لدي - فسوي ةصق ةيادب - قايسلا
يعدم جاتحيو . رظن اذه يفو كلذ، دعب مهيلإ يحوأ مهنأ معزي

امو بهللا انمآ اولوق ىلا:{ عت هلوق ىوس اوركذي ملو ، ليلد ىلإ كلذ
واأل بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو انيلإ لزنأ

ليئارسإ ينب نوطب لا؛ألن متحا هيف اذهو ،[136: ةرقبلا ]{ طابس
ركذي ؛ بوعش : مجعللو ، لئابق : برعلل قيلا امك ، طابس مهل:األ قيلا

مجإا مهركذف ، ليئارسإ ينب طابسأ نم ءايبن األ ىلإ ىحوأ هنأ ىلا عت
، فسوي ةوخإ نم لجر لسن نم طبس لك نكلو ، نوريثك الألمهن
."أ.هـ. ملعأ ،وهللا مهيلإ يحوأ مهنأ ؤهالء نايعأ ىلع ليلد مقي ملو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ ةيداهجلا ةيفلسلا ىمسم لوح لا ؤس

لا:405 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

؟له نيدحوملا ىلع ةيداهجلا ةيفلسلا مسا طإالق زوجي له
نأا ؟مأ ةغيصلا هذهب ةعامجلا و ةنسلا لهأ نم ةيمستلا هذه تدرو
هللا مكازجو ؟ طقف ةعامجلا و ةنسلا لهأ لوقن نأ باوصلا المس

. ةلئس لالأل جملا حتف ىلع اريخ

ةحلط وبأ : لئاسلا
رجاهملا

* * *

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

حلطصملا اذه لوح يسدقملا دمحم يبأ خيشلل وأالكالام كل لقنأ
هللا: هظفح خيشلا لوقي

نم هب انتعن امنإو االمس اذهب ىمستن مل اننأب هونأ نأ بحأ "وأال
نماال حلا صلا فلسلا هيلع ناك امب انكسمتل سانلا نم هب انامس
ىلإ ةوعدلا نيب عمجي رايت ةيداهجلا ةيفلسلا ف داهجلا و لمعلا و داقتع
رايت وه لق ،وأ دحاو نآ يف كلذ أللج داهجلا و هتيلومشب ديحوتلا
رايتلا ةيوه يه هذهف .. تيغاوطلا داهجب ديحوتلا قيقحتل ىعسي



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

و ةيوعدلا تاكرحلا رئاس نع هزيمت يتلا و يداهجلا يفلسلا
ديحوتلا ةوعد رصحتو مزقت ةيفلسلا تاكرحلا ضعبف .. ةيداهجلا

ىلإ ديعب وأ بيرق نم ضرعتت وال روبقلا و ةلوتلا و مئامتلا كرش ىلع
ريسي نمم نوكت دق لب روصقلا و نيناوقلا و نيعرشملا و ماكحلا كرش
ضعب نأ امك ، مهشورع تيبثت ىلع لمعيو ماكحلا باكر يف
ةينطو تاقلطنم يف هرصحتو اهداهج قتوبت ةيداهجلا تاكرحلا

..ف نطولا دودح اهداهجب ىدعتت نأ امساحو امزاج اضفر ضفرتو
وهف كلذ لجأ نمو الء ؤهو ؤهالء فلا خي يداهجلا يفلسلا رايتلا
قلخلا دجو ثيحف ناكم لك يفو هتيلومشب ديحوتلا ىلإ وعدي
ةوعدلا هذه تدجو ثيحو هتيلومشب ديحوتلا ىلإ مهتوعد تعرش

نأ ىرت تنأف كلذلو والدب.. اهليبس يفو اهلجأ نم داهجلا دجو
تاقلطنم نم ضر نماأل ةنيعم ةعقب يف هداهج رصحي ال رايتلا اذه
نودهاجي هءانبأ دجتف اهلك ضر يهاأل هناديم لب ةيضرأ وأ ةيموق

اهيلإ اوعدنو اهبحن تايولوأ كانه تناك نإو ضر األ عاقب ىتش يف
قرف نكلو .. داهجلا و ةوعدلا ةحلصمو ةيعرشلا ةسايسلا بسحب

واأل تباوثلا نيبو ةيعرشلا ةسايسلا نم ةعبانلا تاداهتج اال نيب
.."أ.هـ. ةيلهاجلا نيزاوملا نم اهوحن وأ ةينطولا نع ةعبانلا لوص

يف جرح ال نكلو هللا ءاش نإ ةعامجلا و ةنسلا لهأ نحنف
هريغ نع رايتلا اذهل ازييمت ةيداهجلا ةيفلسلا حلطصم مادختسا
يف ناك نإو ... داهجلا و ملعلا يف فلسلا جهنم عبتي رايتلا اذهف
قيرط نع بكنت نم ألنلك ةيداهج ريغ ةيفلس كانه سيل ةقيقحلا

... مهيده فلا خو فلسلا قيرط نع بكنت دقف نمزلا اذه يف داهجلا
. ملعأ وهللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

نعو رافكلا نم تاقورسملا ءارش مكح نع لا ؤس
اهتقرس مكح

Tobuystolenthingsfrom؟ Kuffar,ortosteal-

لا:385 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

Assalamoalaykom mydearbrothers

I have 2 question,and theirs answers are
importantforme,thereisabilitythatiearnmillions
,of dollars

inshaAllah
.

(Isitallowed(halal)tobuystolenthings(goods1.
which are stolen in kuffarcoutry which has a
military forces in muslims countries and kills
muslims.Things(goods)arestolenbythekafir
disbeliever),and goods are stolen from the )

. kafirs

goodsfrom kafirsinkuffar"Isitallowto"steal2.
country described

. above

sveryimportantformytogetquickly'It
TheprofitofearnedmanyIwillbespentfi.answer
.sebilillah,inshaAllah

.Wesselamoaleykom

..MayAllahblessyou

.m waitingforquickresponse'I



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

ربنملا الت سارم : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ىدم يف نمكي رافكلا بالد رئازل ةبسنلا ب كتلئسأ ىلع باوجلا
دقع ربتعت لهو بلاالد كلت اهيطعت يتلا ةريشأتلا وأ ازيفلا رابتعا

؟ كلذك ربتعت مأال نامأ

مهد بلال لخادلا ملسملل زوجي ال هنإف نامأ دقع اهنأ لوقلا ىلعف
ةقرسلا ك ةعورشم ريغ قرطب مهنم بسكتي نأ دقعلا اذه خالل نم
كونمأيل إال نام األ دقع كوطعي مل ألمهن قورسم هنا ملعي ام ءارش وأ

... ةمرحم ةنايخلا و مهل ةنايخ كلذ يفو مهلا ومأو مهسفنأ ىلع

نامأ دقع اهرابتعا ىلع وأ نامأ دقع اهرابتعا مدع ىلع امأ
هيلع هللا ىلص مهيبنبو مهنيدب مهنعطبو نيملسملل مهبرحب ضوقنم
لا ومأ ذخأ نم اهتقو ملسملا ىلع لص األ ثيح نم جرح ؛فال ملسو
لص -ألناأل ةنامأ وأ دقعل ةنايخ اهيف نكي -اممل ةقيرط يأب رافكلا
دهع إال اهمصعي حاللوال اهنأ نيملسملل نيبراحملا رافكلا لا ومأ يف

الت ماعتلا نم اهوحنو ةنامأ وأ ءارش وأ عيب دقع وأ نامأ وأ ةمذ وأ
.. اهب ءافولا بجي يتلا و رافكلا عم ةعورشملا

اذإ ةصاخ كلذ زاوج ىلإ ليمأ ينإف األلو كلا ؤسل ةبسنلا -بو
قهلا امب سنأتسأو ... لا ملا اذهب اقح نيدهاجملا عفن كلذب دصق

: يأ – مهعم يذلا ناك نإو ": راتتلا نع ةيميت نبا اإلسالم خيش
كلتف : موصعم نم اهوبصغ مهنأ فرعي لا ومأ مهريغ عم -وأ راتتلا

اال قيرط ىلع تيرُتشا اذإ نكل ، اهكلمتي نمل اهؤارتشا زوجي ال
، نكمأ نإ اهباحصأ ىلإ داعتف ةيعرشلا اهفراصم يف فرصتل ذاقنتس

ةمرحل طرتشاف اذه"أ.هـ. زاج : نيملسملا حلا صم يف تفرص إوال
مهنأ ملع نإف موصعم نم اهوذخأ مهنأ ملعي نأ مهنم اهئارش
اميقم ناك نمل مهنم اهئارش زاوج رهاظلا ف موصعم ريغ نم اهوقرس

لا ؤسلا ىلع باوجلا عرفتيف ارئاز اهلخد نم امأ بلاالد كلت يف
. اهراثآو ةريشأتلا مكح يف الف خلا بسحب

ةبسنلا ب كلذ مكحف ةرشابم مهنم ةقرسلا يهو : يناثلا كلا ؤس امأ
امأو ، روكذملا الف خلا ىلع عرفتم ةريشأتلا ب مهد بلال لخادلل
كلذ زاوج يضتقي سايقلا بلاالدف كلت لهأ نم ناك نمل همكح
نم اذهاألرم هرجي امل هب حصنن وال كلذب يتفن ال اننأ إال طباوضب



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

بلج نم ىلوأ دسافملا ءردو بلاالد؛ كلت يف نيملسملا ىلع دسافم
ملعلا يليلق بابشلا نم ريثك مادختسا ءوس ببسب اضيأو ، حلا صملا
كلذ نوطلخيف ةيعرشلا طباوضلا ب مهديقت مدعو ىواتفلا هذه لثمل
دورو مغر تانام واأل دوقعلا ةنايخبو دوهعلا ضقنو شغلا ب

..وهللا اهمذتو ةنايخلا و شغلا نع ىهنت يتلا ةريثكلا صوصنلا
. ملعا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ قوقحلا تايلكب نوناقلا ةسارد مكح

لا:315 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللا.. همحرو مكيلع الم سلا

ةقرفلا ب ةيرصملا تاعماجلا ىدحإب قوقحلا ةيلكب اآلن سرد انأأ
عافدلا و نوناقلا اذه دقن وه جرختلا دعب يون امأ نمض نمو ةيناثلا

ءايش األ ضعب يف شيعلا بسكل لمع أ دقو هريغو هوخ اال نع
ماكح األ نع ةديعبلا دوقعلا و ةرس األ نيناوق لثم ةحابملا
انولدت نأ مكنم ديرأ اضيأ ؟ ةساردلا هذه مكح امف ...خلا.. ةيعضولا

ب ةوخ لإل هسردنل ة يمكاحلا ةيضقل حضومو ةديقعلا يف باتك نع
ريخ. هللالك مكازجو .. ةيلكلا

ريصب وبأ : لئاسلا
ىرصملا

* * *

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

لئس امدنع - هرسأ هللا كف - ريضخلا يلع خيشلا باوج كل ألقن
زوجي :"له نيملسملا نع عافدلل ةاماحملا يف لمعلا مكح نع
ةجحب ةيلهاجلا ةيعضولا نيناوقلا لظ يف ةاماحملا ةنهم يف لمعلا
؟ تيغاوطلا تاعباتمل اوضرعت اذإ مهنع عافدلا و نيملسملا عفن

ةمظنأ وأ ةنيعم نيناوقب ديقت اهيف ناك اذإ زوجي :ال باوجلا
وهو - عرشلل ةفلا خملا نيناوقلا ب لمعلا ناف , عرشلا فلا خت ةنيعم
ذايعلا و توغاطلا ب ناميإو ةدرو رفك ،وه اراتخم - ةفلا خم اهنأ ملعي
لزنأ امب اونمآ مهنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت (ملأ ىلا عت بهللا،قلا
دقو توغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوديري كلبق نم لزنأ امو كيلإ



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

هب}. اورفكي نأ اورمأ

وأ ارفك بكتري نأ نود نيملسملا نع عفاديو يماحي ناك نإ امأ
نيناوقلا لظ يف سيلو ، اهيلع يشمتلا و نيناوقب ىضر وال ةيصعم

عفني نأ مكنم عاطتسا نم ) ثيدحل عنام فال ةيلهاجلا ةيعضولا
،{ هري اريخ ةرذ لا قثم لمعي نمف ) ىلا عت هلوقلو ،( لعفيلف هاخأ
يف تلق كنكل . اهريغو ( ناينبلا ك ملسملل ملسملا ) ثيدحلو

ف هيلعو ،" ةيلهاجلا ةيعضولا نيناوقلا لظ يف لمعي لا؛"أهن ؤسلا
امنإو ، باوجلا لوأ يف انركذ يذلا باوجلا هيفو ، زوجي ال
يف شيرق تيغاوط مهعباتي ناك امل ةباحصلل لصح امك نوربصي
ةدر وأ ارفك ـ هاشاحو ـ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لعف امف ، ةكم
ىتح ، نمآ ناكم ىلإ ةرجهلا وأ ربصلا امنإ ، مهنع عافدلا لجا نم

."أ.هـ. جرفلا وأ داهجلا يتأي

اهيف لمعتل اهل كتساردف هيلعو ةنهملا هذه يف لمعلا مكح اذهف
نل كلذ ،ألن زوجي -ال لوقت امك ةوخ نعاإل اعافد ولو - يماحمك
تنك نإ امأ ، ةيعضولا نيناوقلل مكاحتلا خالل نم إال كل ىتأتي
كنيد يف كل عفنأ وه امب كسفن لغشت نأ كحصننف اهدقنل سردت
رثكأ وأ نينس عبرأ يضقت نأ نود كدحو اهتسارد كنكميو كايندو
ىتح هنأ هابتن عماال ، ةيرفكلا ماكح األ هذه لثم برشتت تنأو
هنإف ةرس األ نوناقك عرشلا عم ضقانتت ال اهرهاظ يف يتلا نيناوقلا
هرارقإ ؛ألن كلذ درجمل ايعرش حبصي -ال ماكحأك سيل - نوناقك
تيوصتو ( ناملر بلا باون هللا( عم نيعرشملا ىضر ىلع ءانب ءاج

نع ثحبت نأ كحصننف هللا... مكح هنأ ىلع ءانب سيلو مهتيرثكأ
كسفن ىلع قيضت ال ىتح عرشلا ماكحأو ضراعتت ال ىرخأ ةسارد
بتكلا يفف باتكلا ...امأ لبقتسملا يف الل حلا قزرلا هوجو
بابلا اذه يف داهجلا و ديحوتلا ربنم يف ةروشنملا

هللا. كقفو .. ميظع ريخ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ اهرصنأو اهعبتأف قحلا ىلع سامح له

لا:403 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ام ىلع اريخ هللا مكازج .. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا
.. نومدقت

يه مأ قحلا ىلع سامح ..له قحلا ىلع ..نم عيضأس هللا و
مهيدل امب بزح لك نأ سحأ نكل داهجلا قشع ..أ اهضغباف ةيضفار

لك و مسقي اضيأ بزح و قحلا ىلع هنا مسقي بزح ... نوحرف
يف قثأ هللا نذإب انأ ..و هتبعج يف ام و هيدل ام رهظي
تنلا عقاوم هللا ..و لعفا اذام .. يل اولوقف .. عقوملا اذه

. مكيف هللا كراب .. مكحئاصن ... انتعاضأ

ءاروح : لئاسلا
داهجلا

* * *

: باوجلا

. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

، يعرشلا ملعلا بلط يف كدهج ىراصق لذبت نأ كحصنن : اًلوأ
ملعلا ةلق وه كتريح ببس نإف ، ملعلا نم كتاف ام كردتستو
اميس -ال سامح نأ ملعي ديحوتلا تايساسأ ملعت نم ؛ألن يعرشلا
نم سامح تسيلو ، نيبم الل ضو حضاو لطاب ىلع - اهتموكح
تبثت نيد اهل سيل اهنأ ةقيقحلا اهنع،لب عاشي امك ضفارلا ةعيشلا

ةموعزملا اهتحلصم نع ثحبت ، ةيبزحلا اهتحلصمل عبت اهنيدف هيلع،



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

، ةيعويشلا وأ ةيناملعلا دنع ،وأ ةنسلا وأ ةضفارلا دنع تناك ءاوس
ةدح. ملاال دنع تناك ول ىتح لب

ام أرقت نأ لطاب ىلع اهتموكحو سامح نأ فرعت يكل كحصننو
– بهاذمو قرف ) يف ، داهجلا و ديحوتلا ربنم عقوم ىلع دوجوم وه

.( سامح درجم سامح – ناوخ اإل ةعامج

: طبارلا اذه ىلع هدجت فوسو
http://www.tawhed.ws/c?i=218

نأ ينعي ال اذه نكل ، نوحرف مهيدل امب بزح لك نأ حيحص : ايناث
،وأ ةفيعض اهتجح نأ ،وأ ةرهاظ ريغ ،وأ ةدوجوم ريغ قحلا ةعامج
هيلع هللا ىلص قلا دقف ، ليلد هيلع سيل فرخزم لطاب اهلوق نأ
نم مهرضي ،ال قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط :"الزتلا ملسو
قحلا لهأ نوكي نأ "فالدب كلذك مهو هللا رمأ يتأي ىتح مهلذخ
اوناك نإو ، ناهربلا و ةجحلا ب نيديؤمو نيرهاظو نيدوجوم
ةعامج نأ هللاهب نيدن يذلا ،و نيدراطم وأ نيبَراحم وأ نيفعضتسم

، سامح نع وأال دعتباف ، يداهجلا يفلسلا رايتلا كلذ يف لثمتت قحلا
. مهنم ملعتلا و مهتسلا جم ىلع موادو ، رايتلا كلذ عابتإ مزلا و

سيلف ، ةيمع ةيار يأ تحت لا تقلا نم ميركلا اناخأ كرذحن : اًريخأ
انيد عفرت ال تايار تحت لتاقتل كسفنب عفدت نأ داهجلل كبح ىنعم
،قلا ةيقنلا ديحوتلا ةيار تحت إال لتاقت ال ،لب اعرش مدقت وال
هلتقف ةيمع ةيار تحت لتق :"نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم اآلرخ( ثيدحلا يفو ،" ةيلهاج ةلتق
كتبثو ، قحلا ىلإ كادهو هللا كقفو هللا) ليبس يف وهف ايلعلا

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ . هيلع

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

ةلصاوم مأ داهجلا ب اننوحصنت له ملع ةبلط نحن
ملسملا نم دترملا ثري لهو ؟ قارعلا يف ملعلا بلط

؟

لا:496 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/25

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

نأ مكنم وجرن نيتلأسم انيدل .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
ريخ. لكل هللا مكقفوو اهوبيجت

ًاماع 21 واألرخ ًاماع 20 اندحأ غلبيو هللا يف نيوخأ نحن س1:
نحنو ملع طالب اننكلو داهجلا ديرنو قارعلا يف نكسن نحنو

األله لثم تاقوعملا ضعب كانه نكلو هللا نذإب داهجلا ىلع نورداق
ًافوخو انيلع افوخ األمعلا هذهب موقن نأب نوضري ال مهف ءابرق واأل
تدأ ةريثك تاف خال اننيب تلصح دقو نيدترملا و ةرفكلا ةرمز نم

و داهجلا يف انكراش نإ انم انيدلا و ةءارب ىلإ نايح األ ضعب يف
لك ىلع بجاو وهو عفد داهج وه قارعلا يف داهجلا نإ مولعملا
طالب ًافنأ انلق امك ًاضيأ نحنو هتديقع ىلعو هنيد ىلع رويغ ملسم
مأ داهجلا مدع عم ملعلل انليصحت ةعباتم انم بجاولا لهف ملع

مكدافأ انوديفأ . داهجلا عنمي نم مكح وه امو هللا ليبس يف داهجلا
هللا..

وأالهدا دترإ اإلتحالل دعبو تنبو وأالد ةعبرأ هلو ملسم بأ س2:
نأ عيطتسي لهو هوثري نأ ألوالهد يأ مهل زوجي لهف ةعبر أل

. ًاريخ هللا مكازجو . ثاريملا نم مهمرحي



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

سدنس وبأ : لئاسلا
يرفعلتلا

* * *

: باوجلا

هللا.. كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

امكنأو ةصاخ داهجلا وه كيخأ ىلعو كيلع بجاولا نأ كش -ال
يتلا دلبلا يف نيملسملا ءاملع عامجإ هيلع اذهو ، هيلع ناردقت
امكلهأ ةضراعم نم هتركذ امو ؛ براحملا ودعلا اهلتحيو اهمهدي
بجاولا ؛لب داهجلا كرتل امكل ارربم سيل امكنم امكيدلا و ةءاربو

هللاألن ليبس يف ادهاجتو كلذ يف امكيدلا و رمأ ايصعت نأ امكيلع
زوجت ال هلل ةيصعم هب امكارمأ امو ، فورعملا ب يه امنإ ةعاطلا
رضح دقو فيك ! مايصلا الةو صلا كرتب امكارمأ ول امك هيف؛ امهتعاط
يفل امكنإ هللا ؟وف دابعلا بلاالدو رمدو ضارع األ كهتناو مكدلب ودعلا
موقي ال يذلا ميظعلا داهجلا اذه امتكردأ ىتح هللا امكايحأ نأ ةمعن

اذه يف هب مئاقلا نأ كش ،وال ريخلا هل دارأو هللا هقفو نم هبإال
نم نورفني نودهاجملا ناك اذإو ، ةروصنملا ةفئاطلا مه نمزلا
مكدلب يف داهجلل نميلا و ةريزجلا و ماشلا و رئازجلا و برغملا و سنوت

واال داهجلا ىلع اصرح لقأ نانوكت فيكف هللا، ءادعأ ةلواصمو
امأو ؟! ناديملا طسو يف تنأو سواش األ كئلوأ نم داهشتس

، ةتبلا ملعلا عم ضراعتي ال داهجلا ف داهجلا و ملعلا بلط نع كثيدح
هللا نأ ملعاو ، هسفن تقولا يف ملعلا بلطتو دهاجت نأ كيلع لب
نل ام داهجلا ناديم يف ةكربلا و ملعلا و مهفلا نم امكيلع حتفيس

مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلا "و ىلا عت هلوقل داهجلا ريغ يف هادجت
بلط ةجحب داهجلا نع نوفكنتسيس ملعلا طالب ناك اذإو ،" انلبس
يخأ هللا قتاف ؟ نذإ داهجلل نمف مهرادب ودعلا لح دقو ملعلا

مهرصانو نيدهاجملا كناوخإ فوفصب قاحتل اال ىلإ ردابو لجاعو
يف كل راتخيو األروم كل ردقي نم مهو ، كسفنو كملعو كلوقب
بلط ةلصاوم نم ، نيدهاجملل واألعفن داهجلل لضف األ ةنيعم ةلحرم
ريس ركذتو ، هريغ وأ داهجلا ب طارخن ثمالوأاال مهتجاحل ملعلا
مل نمم مهريغو هللا همحر يماشلا سنأ يبأك مكدنع ءاملعلا لا طبأ
هللاكل لأسن ... داهجلا بكرب قاحللا نع ملعلا بلط ىوعد مهلطعت

. قيفوتلا

مهيبأ ةثارو نم مهل عنام كش ال يهف األوالد ةدر نع كلا ؤس امأ -
نيملسملا ءاملع عامجإب ملسملا ثري نأ رفاكلل زوجي ؛فال عامج باإل

نأ مهل زوجي -ال مهتدر نم ققحتلا دعب - لجرلا اذه وأفالد هيلعو
اذهاألرم ىلع هلوالةي نم لكو دلا ولا ىلع بجاولا و مهدلا و اوثري



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

ثيدحلا يفف لا ملا اذه يف مهل قح ال ذإ كلذ نم مهعنمي نأ
)...وهللاأ ملسملا رفاكلا وال رفاكلا ملسملا ثري :(ال حيحصلا

ملع.

ةنجللا عوض ةباجإ
: ةيعرشلا

ةماسأ وبأ خيشلا
يماشلا

يف ديحوتلا ةوعد ألءانب زوجي له
ضرغل لإلسالم ةيعدملا تاميظنتلا اولخدي نأ ةزغ

؟ مهنمأ ىلع ظافحلا

لا:399 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/25

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللاو دعب يتبحأ يئاملع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
دعب: امأ هيف مكبحأ ينإ هللا دهشا لوسرلا

نم مهجورخ دعب نيدحوملا يناوخإ ىلع هتيأر لا ؤسب مدقتأس
لثم تاميضنتلا ضعب ةيار تحت ا ولخد مهنأ سامح ةموكح نوجس

ةيبعشلا ةمواقملا ناجلو ، ناري إل والهؤ اذهو اإلساليم داهجلا
اضيأو اذه ىلع مكدرام يفلس لجر طخلا اذه لوئسم نأ ةوعدب

مكداهتجاو ةنسلا و نآرقلا نم ةيفاك ةلدأ كنم ديرأ ءاملعلا يناوخإ
هللا. امألزن ريغب مكحلا ةمرحو ةعيرشلا يف جردتلا ةمرح ىلع
عم ىلع األ سودرفلا مكلخدي هللانأ لأسأو قيفوتلا هللا بو اذهو

. ءادهشلا نو ييبنلا

وبأ : لئاسلا



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

هللا دبع

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

، ضر األ يف لوبقلا كل عضوو ، هلجأ نم انتببحأ يذلا هللا كبحأ
. ءادهشلا و نييبنلا عم ىلع األ سودرفلا كلخدي هللانأ لأسنو

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

نم مهجورخ دعب ةوخ اإل ضعب نأ نم هتركذ :ام لئاسلا يخأ
ك ىرخ األ تاميظنتلا ضعب ةيار تحت اولخد سامح ةموكح نوجس

ةساكتن نماال اذه نإف ةيبعشلا ةمواقملا ناجلو اإلساليم داهجلا
نمل زوجي ال هنإف ، تابثلا و ربصلا مدع ىلع ليلدو ، ةيادهلا دعب
مضني نأ تافارحناو عدب نم اهيلع امو تاميظنتلا هذه حلا فرع

اهيف، طارخن اال نم هللا هاجن نأ دعب اهفوفص يف لمعيو ، اهيلإ
، هباصأ يذلا بلاالء ضعب لجأ نم نيتباثلا نيدحوملا فص كرتيو
،وأ ىلتبُي نل نيلسرملا و ءايبن األ ليبس كلس نم ؤهالءنأ نظي لهف
ْنِم ٌلُسُر ْتَبِّذُك ْدَقَلَو ىلا:{ عت قلا دقف ، ادهمم هسال هقيرط دجيس
َلِّدَبُم اَلَو اَنُرْصَن ْمُهاَتَأ ىَّتَح اوُذوُأَو اوُبِّذُك اَم ىَلَع اوُرَبَصَف َكِلْبَق
ىلا عت :34].قولا ماعن }[األ َنيِلَسْرُمْلا ِإَبَن ْنِم َكَءاَج ْدَقَلَو ِهَّللا ِتاَمِلَكِل

ِلَّكَوَتَيْلَف ِهَّللا ىَلَعَو اَنوُمُتْيَذآ اَم ىَلَع َّنَرِبْصَنَلَو }: نيلسرملا ناسل ىلع
.[12: ميهاربإ ]{ َنوُلِّكَوَتُمْلا

تاميظنتلا هذه تحت لوخدلا ب ينم األ ءاطغلا ذخأ نأ نظي نم نإ
هذه ؛ألن مهاوو ئطخم وهف ةيتوغاطلا ةموكحلا نم هيجنيس

نييفلسلا نم اريثك نأ ملعت ،ألاهن ةجاذسلا هذهب تسيل ةموكحلا
اهتكرح فوفص يف نأ ملعت اهنإ ،لب لئاسولا هذهب رتستلا نولواحي
ضعب رمأت تحبصأ األرم، اذهل تهبنت املف كلذ، لثم لعفي نم يه؛
مهنأ ءاعداو ، يناتسكابلا بوثلا سبلو ، ةيحللا ءافعإب اهرصانع

ال ةيفلسلا تاعامجلا لخاد مهعرز متي يلا ،بوتلا نويداهج نويفلس
. مهنع ءيش لك ةفرعملو مهقارتخ

و ءايبن األ ةقيرط يه اهكولس يغبني يتلا ةحيحصلا ةقيرطلا نكلو
ؤهالء ىلعف ، هليبس يف األىذ لمحتو قحلا ربصلا قيرط ، نيلسرملا
َهَّللا ِقَّتَي ْنَمَو ىلا:{ عت هيلع،قلا اولكوتيو هللا اوقتي نأ بابشلا
ىَلَع ْلَّكَوَتَي ْنَمَو ُبِسَتْحَي اَل ُثْيَح ْنِم ُهْقُزْرَيَو * اًجَرْخَم ُهَل ْلَعْجَي
سابع نبا نعو الق:3،2]. }[طلا ِهِرْمَأ َبُغِلا َهَّللا َّنِإ ُهُبْسَح َوُهَف ِهَّللا
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/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

اذإو هللا، لأساف تلأس قلا:"اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ
كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول نأاألةم ملعاو بهللا، نعتساف تنعتسا

نأ ىلع اوعمتجا نإو هللاكل، هبتك دق ءيشب إال كوعفني مل ءيشب
األقال ِتَعِفُر ، كيلع هللا هبتك دق ءيشب إال كورضي مل ءيشب كورضي

طخلا اذه لوئسم نأ نم ؤهالء هجِّورُي ام امأ ." فحُّصلا ِتَّفَجو م،
سيلف ، رهاظملا ب اوعدخنت مهل:همال؛ال لوقنف يداهج يفلس لجر
يفلس انأ قولا ، يناتسكابلا بوثلا سبل ،وأ هتيحل ىفعأ نم لك

تعمتساو هلا، عفأ تلمأتو هلا وحأ ىلإ ترظن ول ،لب قدصُي ؛ يداهج
ال هنأو ، يفلسلا جهنملا نع نوكي ام دعبأ هنأ كل نيبتل هلا، وقأ ىلإ

اهفرعي يتلا ةضيرعلا طوطخلا وأ إالاالمس جهنملا اذه نع فرعي
، اهيلع جهنملا اذه ءانبأ قفاوي ال هدجت هتشقان ولو ، سانلا ةماع

يعدي يذلا طخلا لوئسم اذامل اذه؟!مث لثمب عدخننو رتغن فيكف
وه اهذختي لهف ، ةيعدبلا تاميظنتلا كلت خالل نم لمعي ةيفلسلا
نذإ وهف كلذك األرم ناك نإف ؟ ةموكحلا كلت نم اينمأ ًءاطغ اضيأ
راغصلا نم هريغ نع هعفدي نأ هل فيكف األىذ، هسفن نع عفدي ال

اذه معدي نيأ نم لءاستن ؟!مث ميظنتلا اذهب رتستلا نوديري نيذلا
نم امإ هيلومت نإ عبطلا ؟ب مايلا ةيفلسلا يعدي يذلا لوئسملا
ؤهو ، امهنيد سفن ىلع ىرخأ ةهج وأ ةيناملع ةهج نم وأ ضفاورلا
وأ مهتاسايس ذيفنت نم الدب ،لب لباقم نودب مهلا ومأ نوعفدي الءال
ْمُهَلا َوْمَأ َنوُقِفْنُي اوُرَفَك َنيِذَّلا ىلا:{َّنِإ عت ،قلا مهتادنجأ قيبطت

وأا ةسايسلا هذه نأ مولعمو }[األفنلا:36]، ِهَّللا ِليِبَس ْنَع اوُّدُصَيِل
ؤهال لا ثمأ هنيدو لب همدو هرمع نم اهقيبطت نمث عفدي امنإ ةدنج أل
. نيعودخملا بابشلا ؤهالء لا ثمأو تاميظنتلا هذه يف راغصلا ء
نأ نم مهل ريخ كلذف داهج نودب اوسلج بابشلا ؤهالء نأ ولو
هللازع اهنع ىضري ال ةيلهاج ةتيم اوتوميف ةيمع ةيار تحت اوتومي

قيبطت يف جردتلا ىوعدب هللا لزنأ امب مكحلا ليطعت امأ . لجو
ىرن سكعلا ىلع لب ؛ ةرشابم وال اجردت ىرن ال نحنو ةعيرشلا

لا، دج اللبال ضو رفك كلذف هللا؛ لزنأ ام ريغب مكحلا ليعفت
: كرابملا انعقوم يف طبارلا اذه خالل نم باالطالع يخأ كحصننو

باألةلد. ةعوفشم هيف كتيغب دجتسف ، داهجلا و ديحوتلا ربنم

=http://www.tawhed.ws/r?i=nigihi6r&str

http://www.tawhed.ws/c?i=36

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (45)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (46)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ ايندم معال قارعلا ةموكح يف لمعلا نع لا ؤس

لا:396 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/25

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هرمأب يعرش ءاتفتسا دارأ و ينلأس بيرق صخش يل يناوخإ
ةرازو ىلع اتقؤم ليحأ انبترم نكل ةيندم ةرئاد يف فظوم انأ لوقي
يلمع لوقي و انترئاد ىلع انبترم نولوحي نأ ىلإ ةيقارعلا ةيلخادلا
يندم يلمع الحلب سلا و باألنم قلعتي هيف ءيش يأ سيل و يندم

هل زوجي لهف ، ةرتفلا هذه يف ةيلخادلا نم انبترم نكل ةئملا ب ةئم
. هسفن نيعيل نيجاتحملا نم هنا رظنلا تفل عم لمعلا اذه يف ءاقبلا

وبأ : لئاسلا
هللا دبع

* * *

: باوجلا

هللا.. كظفح لئاسلا يخأ

مكح ذخأي ةيقارعلا ةموكحلا ىدل ةيموكحلا ةفيظولا يف لمعلا
هنكلو ةيتوغاطلا تاموكحلا رئاس ىدل ةيموكحلا ةفيظولا يف لمعلا

إوال ةيقارعلا ةموكحلا رمأ حاضتفا ةدشل ةماعلا ىدل اعاشبتسا رثكأ
ريغب مكحت اهلكف تاموكحلا رئاسو ةيقارعلا ةموكحلا نيب قرفلا امف

طلااألدم ولو ، نيدهاجملا براحتو نيلتحملا نيعت اهلكو هللا عرش
راصتناو اهلا وزب لجعي نأ هللا لأسن - ةيقارعلا ةموكحلا ب
اودوعي ملو اهدنع لمعلا ىلع اوداتعا دق سانلا تيأرل - نيدهاجملا
ةيندم كبيرق ةفيظو تناك اذإ لك ىلع اذهاألرم.. لثم نوعشبتسي
داهجلا برح ىلع ةناعإ اهيف سيلو شيجلا و ركسعلا اهلب والعالةق

عإالن ىلإ اهيف ارطضم سيلو لا نماإلكش لكش يأب نيدهاجملا و
لك نم هتفيظو تملس ،اذإ مهنيناوق مارتحا ىلع مسقلا ب مهل ولاالء
حالال هبتار نوكيو ةفيظولا هذه لثمب لمعلا نم هيلع جرح فال اذه
عم اذه ... ةيلخادلا ةرازو نم وأ ةرشابم هترئاد نم هذخأ ءاوس



داهجلا و ديحوتلا (47)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

ناكر أل ديطوت نم هيف امل ةيموكحلا فئاظولا يف لمعلا انتيهارك
نإو ، نيدهاجملا عم ةرشابم ابرح ضوخت يتلا ةموكحلا هذه
تاقثلا كدلب ءاملع وأ تاقثلا نيدهاجملا ىلإ لوصولا تعطتسا

باإل ىلوأ مهف كلذب كيلعف اهفيصوتو كتفيظو نيع نع مهلا ؤسو
. ملعأ ..وهللا اهباعشب ىردأ ةكم لهأف لا، ؤسلا اذه لثم نع ةباج

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (48)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

نيرفاكلل اباهرإ برحلا يف ريرحلا سبل نوكي فيك
؟

لا:397 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/25

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ةادهم ةمحر ثوعبملا ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب
دعب.. امأ

ةياده هللا ةمحر يرييعلا فسوي خيشلا باتك يف تيأر
ىلع هباوج يف هللا همحر ةيميت نب االسالم خيش ..نأ ىرايحلا

وقالن ىلع باجأف ؟؟؟ برحلا يف ريرحلا سبل زوجي له لا ؤس
نوكي فيكف ن.. يرفاكلل اباهرإ هيف ناك نإ زاوجلا امهحجرأ قولا:

؟؟ نيرفاكلل اباهرإ معنتلا و ةثون لأل لويملا نم وه يذلا ريرحلا سبل
.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم وسلا مكيف هللا كراب انوبيجأ

: لئاسلا
دهاجم

* * *

: باوجلا

هللا.. كظفح لئاسلا يخأ

نإف برحلل - ريرحلا -يأ هسبل امأف " ينغملا يف ةمادق نبا قلا
- حيبأ هوحنو عرد وأ ةضيبل ةناطب ناك نأك هيلإ ةجاح هب ناك
-قلا هدلج نيبو ديدحلا عرد نيب ةزجاح ةناطب نوكي نأ هدارمو

بهذلا ب هومم عردك بهذلا نم كلذ لثم زوجي : انباحصأ ضعب
ةجاح هب نكي مل نإو هيلإ جاتحم وهو هسبل نع ينغتسي ال وهو
رسكو الء يخلل هسبل نم عنملا ألن حابي امهدحأ نيهجو ىلعف هيلإ
يناثلا ،و مومذم ريغ برحلا تقو يف الء يخلا ،و ءارقفلا بولق

وهو اقلطم هتحابإ هللا همحر دمحأ كالم رهاظو ، ربخلا مومعل مرحي
يف ريرحلا سبل نع لأسي هللا دبع ابأ تعمس قلااألمرث ءاطع لوق
نع هدانسإب األمرث ىورو . سأب هب نوكي ال نأ وجرأ قفلا: برحلا



داهجلا و ديحوتلا (49)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

ناك ازق وشحم سدنس هتناطب جابيد نم قملي هل ناك هنأ ةورع
"أ.هـ. برحلا يف هسبلي

نع ىكح بيبح نبا نأ يرابلا حتف يف هللا همحر رجح نبا ركذو
يف هسابل : بلهملا ،قولا برحلا يف بحتسي هنأ نوشجاملا نبا

أ.ه برحلا يف لا يتخ يفاال ةصخرلا لثم وهو ودعلا باهر إل برحلا
نكمي ال لا وتقلا لتقلل فصلا يف فقاولا و براحملا نأ كش ـ.وال
دقو ؛ يلوطبلا يلوجرلا فقوملا اذه يف ةثون لأل ليم هدنع نوكي نأ
باب نم كلذ نأ برحلا يف ريرحلا سبل اوزاجأ نيذلا ءاملعلا ركذ
مهنأو نيملسملا ةوق راهظإو مهيلع الء عتس واال ودعلا ىلع الء يخلا
مهنأو مهيفكيو مهينغي ام داتعلا و ةدعلا و سابللا و لا ملا نم نوكلمي
ةحابإ هيلع لمحت نأ نكمي رخآ هجوو ... ءارقف وال ءافعضب اوسيل

نيدهاجملا ىلع ةعسوتلا باب نم كلذ نوكي نأ وهو هوحنو ريرحلا
ولو هودجو سب ملاال نم عون يأ سبل مهل صخر ثيح برحلا يف

بايثلا قزمت ةنظم برحلا ؛ألن ودعلا مئانغ نم اريرح تناك
ك مهلا ح ناكو مهيلع ددش ولف اهفلتو هريغو ءامدلا ب اهثولتو

بايثلا اومدع امبرلف لا؛ جرلل زوجي إالامال مهل زوجي ال نيدعاقلا
اورطض ال اهريغ يف مهيلع قّيض ولف ؛ برحلا فورظ يف ةيداعلا

؛ف ةددحم بايث نع ثحبلا ءانع اوفلكت وأ مهرايد ىلإ عوجرلا ىلإ
نع جرحلا عفرت يتلا ةعيرشلا نساحم نم اذه يف مهيلع عيسوتلا
يأ اوسبلي نأ برحلا يف نيدهاجمللف ؛ فورظلا نم ريثك يف ملسملا
ناك اريرح رافكلا وأ ءاسنلا سابل ىلإ اوجاتحا ولو مهل رسيتي سابل
زاجل هريغ وأ يفختلا و داهجلا ةحلصمل وأ كلذ ىلإ ةجاحلل هريغ وأ

. ملعأ ..وهللا مهل

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (50)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (51)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ يعيشلا ةحيبذ مكح ام

لا:54 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/25

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. لضافلا انخيش هللا مكايح

روتسملا يضفارلا ةحيبذ لكأ مكح ام وه دمحم ابأ خيش يلا ؤس
. اركش و لا حلا

ريمس : لئاسلا

* * *

: باوجلا

لا؟ حلا روتسم هنوكب دصقت اذام ... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

والاال مهريفكت وال ةباحصلا بس هنم رهظي ال هنأ كدصق ناك نإف
ةدوجوملا تايكرشلا كلت ريغو هللا ريغ ءاعد هللاوأ ريغب ةثاغتس

حهلا راهظتساو هتديقع نع لا ؤسلا لص اذهاأل لثمف ةضفارلا دنع
ناحتما باب نم اذه سيلو مأال؟ مهتايكرش ىلع ةضفارلا رقي لهو

ح ىلع بلا وغلا لص ،ألناأل فلسلا ههرك يذلا مهدئاقع يف سانلا
اإلمام ناك دقو مهيف تايكرشلا كلت لثم دوجو مويلا ةضفارلا لا
ناك نإ ةصاخ ، مهجتلا ةنتف وشف دنع ىرحتيو لصفتسي دمحأ
هذه لثمب نيدت ةعامج طسو يف شيعي يضفارلا اذه لثم
ىلع ةعيشلا مومع رفكب مكحلا طإالانق مدع عم اذه ، تايكرشلا

.. مهنايعأ

ءاملعلا ف ةروكذملا تارفكملا نم ائيش لحتني نمم هنأ تبث نإف
.. دترملا ةحيبذ يف لوقلا ىلع ءانب ، مهحئابذ ةحابإ مدع ىلع

أل نوزوجي وال ةنسلا لهأ حئابذ نومرحي ضفاورلا نأ ملعاو اذه
ب نودصقيو ، بصاونلا حئابذ ىمسم اهيلع نوقلطيو اهلكأ مهعابت



داهجلا و ديحوتلا (52)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

ال ةنسلا لهأ نأ نوفرعي مهو ، ءادعلا تيبلا لآ بصان نم بصاونلا
،لب ملسو هيلع هللا ىلص راهط األ يبنلا تيب آلل ءادعلا نوبصني
اذهب سانلا ىلوأ مه ضفاورلا ،و ومواالمهت مهبحب هللا ىلإ نوبرقتي
ءادعلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ اوبصان ألمهن ىمسملا

.. مهورفكو مهوبسو مهونوخو

. ناعتسملا وهللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (53)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

؟ نييثوحلل لتاقملا ينميلا يركسعلا مكح

لا:50 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/25

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

... انخيش هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ناكو ينميلا شيجلا يف لمعي هل قيدصل بيرق نع يخأ ينلأس
رانلا يف مأ ةنجلا يف وه لهف لا تقلا يف تامو نييثوحلا لتاقي
يل ،قفلا رانلا يف هناو اهنع اعافد رفك ةيار تحت لتاق هنا هل تلقف
لأسي ال اذاملو هل تلقف ، شيجلا يف هلمع مكح لهجي هلعل يخأ
مظعم نأ ملعت تنأ لأسي نمو يخأ يل ،قفلا ءاملعلا و خياشملا
لكبو هللا محر نم إال ناطلس ءاملع مه األماي هذه يف ءاملعلا
نميلا توغاط ناو اذه هلمع زاوجب هنوتفي فوس لأس اذإ ةطاسب

نع تفقوت انه ىلإ !! ىوتفلا هذهب لمعي فوس كلذبو رمأ يلو
يفاإلسال يركسعلا اذه مكح امف هبيجأ نأ عطتسأ ملو هعم راوحلا

؟؟؟ رانلا يف أهن لوقن نأ زوجي لهو م

تسلو نيدهاجملا بحأ : لئاسلا
مهنم

* * *

: باوجلا

هللا كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
... كاعرو

وال ةنجب نودهشي ال مهنأ ةعامجلا و ةنسلا لهأ ةديقع نم وأال:نإ
نسحملل نولوقي امنإو ، كلذب لوسرلا هل دهش نمل ألدحإال ران

اإلسالم ىلع تام هنأ هرهاظو تام نمف ، تأسأ ءيسمللو تنسحأ
رفكلا ىلع تام هنأ هرهاظو تام نمو ملسملا ةلماعم هلماعنف
رباقم يف هنفد وأ هيلع الة صلا مدع نم - رفاكلا ةلماعم هلماعنف

األ هذه يف تيغاوطلا شويج يف لتاقي يذلا يدنجلا -و نيملسملا



داهجلا و ديحوتلا (54)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

عقاو وه شويجلا نم هريغ وأ ينميلا شيجلا يف ناك ءاوس مايأ
نيتلعل - رايتلا اذه ءاملع دصقأ - ءاملعلا نيب بالخالف رفكلا يف

نيتحضاو

هتيامحو يتوغاطلا روتسدلا ةسارح ىلع مئاق هلمعب هنأ : ىلو األ
،قلا تيغاوطلا نم هللا ءادع أل يلا وم هنأ : ةيناثلا ، كلذب رفكلل رقم

نولتاقي اورفك نيذلا هللاو ليبس يف نولتاقي اونم أ نيذلا " ىلا عت
" توغاطلا ليبس يف

ال مأ لهجلا ب نورذعي لهو مهنم نيعملا مكح يف رظنلا ىقبي
امهل نيلوقلا -؟كوال رفكلا يف نوعقاو مهنأ قافت اال دعب - نورذعي

نماأل ةيضقلا هذه دعي مهلهجب مهرذعي ال يذلا ،ف رظنلا نم ظح
رصاعملا انتقو يف ةصاخ لهجلا ب اهيف رذعي ال يتلا ةحضاولا روم

يه شويجلا هذهو ةمظن األ هذه ةفيظو نأ رظان لكل هيف رهظ يذلا
مل رمأ وهو مهتدراطمو نيدهاجملا لتقو نيملسملا اإلسالمو برح

هلل.. دمحلا و دحأ ىلع ىفخي دعي

و ةرخ اآل ماكحأ يف ضوخلا مدعب كحصنن نحنف حلا لك ىلعو
ألدح.. رانلا وأ ةنجلا ب مزجلا

ايندلا ماكحأ يف ملكتت نأ ديحوتلا ىلإ ةوعدلا أللج كيفكيو
رصانو نيملسملا ىلع مهرصانو تيغاوطلا ىلوت نم نأ نيبتو

مل وهو تيغاوطلا دنجو نيناوقلا راصنأ نمو مهنم وهف مهنيناوق
ىلإ وعدتو ، ديبعلا ىلع هللا قوقح قحأ وه يذلا ديحوتلا ققحي
يف لوخدلا مدعو ، هنيناوقبو هب رفكلا و توغاطلا بانتجا بوجو
هذهف نييعويشلا وأ نييثعبلا وأ نييثوحلا ىلع ولو هترصن وأ هشيج

ديحوتلا ةيار عفرت يتلا داهجلا تاحاسو ، نيملسملا كراعم تسيل
عدإ ، نورفاوتم كلوح نمو كدلب يف كدنع هللا راصنأو ، ةدوجوم
يف لوخدلا و مهركاسع ىلإ زايحن واال مهترصنو مهب قاحللا ىلإ

لاب غشن اال فلكتت وال اهب كيلع ، ديحوتلا ةوعد يه هذهف ؛ مهدانجأ
هللا. كقفو .. ةيورخ األ سانلا آمالت ىلع مكحلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (55)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

هسداس لا ةعومجملا سرهف

؟ تّيملا نيبأت مكح 

يل رفغي اديهش تلتق ول له ؛ نيد يلعو داهجلا ديرأ 

؟ ينيد

اهمراحم وأ ءاسنلا مامأ ةأرملل لا طنبلا و لا ورسلا سبل 

؟

؟ ىقيسوم هيف فافز لفح يف روضحلا مكح 

؟ نيدلا ولا نذإ نود دادع اإل مكح 
؟ ةيبرعلا تاموكحلا ةقفن ىلع جحلا زوجي له 

نيروهشملا خياشملا نأ يعدتو سانلا رفكت ةعامج نع لا ؤس 
؟ كلذ ىلع اهنوديؤي

؟ ناضيرم هادلا وو داهجلل رفني له 
؟ جورخلا نع ضار ريغ واألب داهجلل جورخلا مكح ام 

؟ غلبملا ضبق ريخأت لباقم رعس ال ةدايز مكح 
دبع)؟ مأ نبا اهل يضر ام يتم أل تيضر ) ثيدح ىنعم 
؟ ةدترملا لودلا فئاظو يفو شويجلا يف لمعلا مكح 

؟ باقنلا ماكحأ ضعب نع لا ؤس 
؟ نميلا ةموكح يف فاقو األ بتار مكح 

الم الةوسلا صلا انيبن ىلعو هيلع بوقعي ةيرذ طابس لهاأل 
؟ ءايبنأ

؟ ةيداهجلا ةيفلسلا ىمسم لوح لا ؤس 
مكح نعو رافكلا نم تاقورسملا ءارش مكح نع لا ؤس 

اهتقرس

Tobuystolenthingsfrom)؟ Kuffar,ortosteal)

؟ قوقحلا تايلكب نوناقلا ةسارد مكح 
؟ اهرصنأو اهعبتأف قحلا ىلع سامح له 



داهجلا و ديحوتلا (56)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسداسلا ةعومجملا

يف ملعلا بلط ةلصاوم مأ داهجلا ب اننوحصنت له ملع ةبلط نحن 
؟ ملسملا نم دترملا ثري لهو ؟ قارعلا

ةيعدملا تاميظنتلا اولخدي نأ ةزغ يف ديحوتلا ةوعد ألءانب زوجي له 
؟ مهنمأ ىلع ظافحلا ضرغل لإلسالم

؟ ايندم معال قارعلا ةموكح يف لمعلا نع لا ؤس 
؟ نيرفاكلل اباهرإ برحلا يف ريرحلا سبل نوكي فيك 

؟ يعيشلا ةحيبذ مكح ام 
؟ نييثوحلل لتاقملا ينميلا يركسعلا مكح 


